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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั  (มหาชน) 

 

บรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนภำยใต้  
กำรก ำกบัดูแลของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปชัน่      
ทุกรูปแบบ  ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมำย หลักศีลธรรม  และ
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยในปี 2559 บรษิทัฯไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้แนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่
ของภำคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) และไดร้บักำรรบัรอง
กำรเป็นสมำชกิของแนวร่วมต่อต้ำนคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทยในปี 2561 และเพือ่ใหน้โยบำยฉบบันี้
มีผลบังคบัใช้ได้ในทำงปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเพื่อสร้ำงควำมรู้     
ควำมเขำ้ใจที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสรมิกำรสร้ำงกำรรบัรู้ใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบรษิัท อนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรซึ่งต่อต้ำนและปฏิเสธกำรทุจรติคอร์รัปชัน่      
ทุกประเภท ซึง่จะเป็นรำกฐำนทีด่ขีองกำรพฒันำองคก์รธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืสบืต่อไป 

1. ค ำนิยำม 

 ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ฉบบัน้ี 

 “บริษทัฯ” หมำยถงึ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน)  

 “บริษทั” หมำยถงึ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย  

 “ผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท” หมำยถึง บุคคลหรอืนิติบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในทำงธุรกจิ เช่น คู่คำ้ หุน้สว่น ผูร้บัเหมำ ตวัแทน นำยหน้ำ เป็นตน้ 
 “พนักงาน” หมำยถงึ พนักงำนลูกจ้ำงของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน)และ
ของบรษิทัย่อย 

 “คอร์รัปชัน่”  (Corruption) หมำยถึง รูปแบบหนึ่ งของ “กำรกระท ำที่เ ป็นกำรทุจริต ” 
(fraudulent acts) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้อ ำนำจ โอกำส หรอืช่องทำงซึ่งเกดิจำกต ำแหน่งหน้ำที่ในกำร
ท ำงำนของตนเป็นเครื่องมอืหรอืปัจจยัในกำรกระท ำควำมผดิเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ตอบแทน 
(สนิบน) ไม่ว่ำผลประโยชน์ดงักล่ำวจะอยู่ในรูปแบบใดและผู้รบัประโยชน์จะเป็นผู้ใดก็ตำม ซึ่งกำรรบั
ผลประโยชน์ดงักล่ำวนัน้อำจเป็นกำรรบัโดยตรงหรอืรบัผ่ำนบุคคลอื่น ซึ่งผลจำกกำรกระท ำดงักล่ำวก่อ
ให้ควำมเสยีหำยต่อบรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทศรีตรงั (Sri Trang Group) ซึ่ง
ควำมเสยีหำยนัน้รวมถงึ ควำมเสยีหำยทำงทรพัยส์นิ กำรเงนิ ธุรกจิ กำรบรหิำรจดักำร และชื่อเสยีงทำง
ธุรกจิกำรคำ้ 
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2. แนวปฏบิตัใินกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2.1 กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั รวมถงึผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั จะต้องยดึถอื

และปฏบิตัติำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครดั 

2.2 กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัท จะต้องแจ้ง   

หรือรำยงำนตำมช่องทำงกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแส  ให้คณะกรรมกำร

ควบคุมและป้องกนักำรทุจรติภำยในองคก์ร หรอืเลขำนุกำรบรษิทัไดร้บัทรำบเมื่อพบเหน็

กำรกระท ำที่ เ ป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  หรือสงสัยว่ำจะเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่               

ซึง่พนกังำนทีแ่จง้หรอืรำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกบรษิทั ตำมทีร่ะบุในขอ้ 5.3 (กำร

เกบ็รกัษำควำมลบั) และขอ้ 5.4 (กำรคุม้ครองพนกังำน) 

2.3 พนักงำนผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่จะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินัย และรับโทษ      

ตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำดงักล่ำวเป็นกำรละเมดิต่อกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมทีร่ะบุใน

ขอ้ 5.6.2.1 

3. ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบและก ำกบัดแูล 

3.1 คณะกรรมกำรบรษิัท มหีน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งกบักำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ พร้อมทัง้ก ำกับดูแลให้กำรบังคบัใช้นโยบำยเป็นไปอย่ำง      

มปีระสทิธิภำพ ตลอดจนทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบั และกฎหมำย  

3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัช ีระบบกำร

ควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) รวมทัง้

ก ำกบัดแูลและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบัน้ี  

3.3 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำที่ในกำรจดัท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ให้เพยีงพอ

เหมำะสม พรอ้มทัง้รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.4 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มหีน้ำที่ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในองค์กร รวมทัง้

กำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพรอ้มขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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4. แนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง      

4.1 ค่ำของขวญั ค่ำเลีย้งรบัรอง     

“ของขวญั” หมำยถงึ เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ทีใ่หแ้ก่กนัเพื่ออธัยำศยัไมตร ีให้     

โดยเสน่หำ ให้เพื่อกำรสงเครำะห์หรือให้เป็นสินน ้ ำใจ ตำมวำระโอกำสต่ำงๆ หรือก ำรให้เพื่อ             

หวงัประโยชน์ตอบแทนไม่ว่ำประโยชน์ตอบแทนนัน้จะอยู่ในรปูแบบใดกต็ำม  

“ค่ำเลี้ยงรบัรอง” หมำยถงึ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำสถำนที ่ค่ำบรกิำร ทีใ่ชใ้นกำรเลี้ยง

อำหำรและงำนเลี้ยงรบัรอง และรวมถงึค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืเป็นส่วนหนึ่งของกำรเลี้ยงอำหำร

และงำนเลี้ยงรบัรองดงักล่ำวดว้ย เช่น ค่ำวงดนตร ีค่ำจำ้งนักแสดงทีม่ำใหค้วำมบนัเทงิในงำนเลี้ยง เป็น

ตน้  

 แนวปฏบิตั ิ           

พนักงำนสำมำรถให้หรอืรบัของขวญัหรอืจดังำนเลี้ยงรบัรองหรอืเข้ำร่วมงำนเลี้ยงรบัรองกับ
พนัธมติรทำงธุรกจิ  ไดต้ำมเงือ่นไขดงัต่อไปนี้   

(1) เพื่อเป็นไปตำมมำรยำทและประเพณีนิยมโดยปกตทิัว่ไปในกำรด ำเนินธุรกจิเท่ำนัน้ ไม่ใช่

เป็นกำรกระท ำโดยตัง้ใจเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจหรอืหวงัผลประโยชน์

ทำงธุรกจิเป็นกำรตอบแทน  

(2) ในกรณีกำรให้หรอืรบัของขวญันัน้ จะต้องเป็นกำรให้หรอืรบัในนำมของบรษิัทเท่ำนัน้ 

ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำรบรษิทัหรอืพนกังำน และจะตอ้งกระท ำอย่ำงเปิดเผย 

(3) ของขวญัที่ให้หรอืรบันัน้จะต้องไม่ใช่เงนิสดหรอืสิง่ของรูปแบบอื่นๆ ที่เทียบเท่ำเงนิสด 

(เช่น บตัรของขวญั บตัรก ำนลั) และมมีลูค่ำไม่เกนิ 3,000 บำท 

(4) กรณีกำรให้ของขวญั เลี้ยงอำหำร หรอืจดังำนเลี้ยงรบัรองนัน้ จะต้องได้รบักำรพจิำรณำ

อนุมตัติำมระเบยีบขัน้ตอนของบรษิทั ในเรื่องดงักล่ำวก่อนเท่ำนัน้  

(5) หำกของขวญัทีไ่ดร้บัมมีลูค่ำเกิน 3,000 บำทและพนักงำนผูร้บัของขวญัไม่อำจปฏเิสธกำร

รบัของขวญัดงักล่ำวได้ พนักงำนผู้รบัของขวญัต้องแจ้งให้ผู้บังคบับัญชำตำมสำยงำน

ทรำบทนัทีโดยใช้แบบรำยงำนกำรรบัของขวญั และของขวญัที่ได้รบัมำ ให้น ำส่งฝ่ำย
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ทรพัยำกรบุคคลเพื่อน ำไปเป็นของรำงวลัให้แก่พนักงำนในงำนเลี้ยงตำมประเพณีของ

บรษิทั หรอืบรจิำคเพือ่กำรกุศลตำมควำมเหมำะสม 

4.2 กำรบรจิำคเพือ่กำรกุศลหรอืสนบัสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ  

 “บรจิำค” หมำยถึง กำรให้เงนิหรอืสิง่ของแก่หน่วยงำนหรอืองค์กรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำร   

เพือ่ประโยชน์สำธำรณะโดยกำรบรจิำคดงักล่ำวเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรช่วยเหลอืบรรเทำควำมเดอืดรอ้น

ของสำธำรณชน กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และกำรสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงกำรที่เป็นประโยชน์            

ต่อสว่นรวมอื่นๆ ซึง่ถอืเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมตอบแทนสงัคม 

 “สนบัสนุน” หมำยถงึ กำรใหเ้งนิหรอืสิง่ของแก่หน่วยงำนหรอืองคก์รต่ำงๆ เพือ่ช่วยในกำร

สง่เสรมิธุรกจิและประชำสมัพนัธก์จิกรรมทำงธุรกจิซึง่จะสง่ผลดตี่อภำพลกัษณ์ของบรษิทั 

 แนวปฏบิตั ิ

(1)  แมว้่ำกำรบรจิำคเงนิหรอืสิง่ของเพื่อกำรกุศลนัน้จะถอืเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมตอบแทน

สงัคมกต็ำม แต่จะต้องกระท ำอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยโดยระบุวตัถุประสงค์

ของกำรบริจำคอย่ำงชัดเจน และได้รับอนุมัติตำมระเบียบขัน้ตอนที่บริษัทก ำหนด 

ตลอดจนมหีลกัฐำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง 

(2)  กำรสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ด้วยเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยในกำรส่งเสริมธุรกิจ           

และประชำสมัพนัธ์กิจกรรมทำงธุรกิจซึ่งจะส่งผลดตี่อภำพลกัษณ์ของบรษิัทนัน้  จะต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย โดยระบุวตัถุประสงคข์องกำรสนับสนุน

อย่ำงชดัเจน และไดร้บัอนุมตัติำมระเบยีบขัน้ตอนทีบ่รษิทัก ำหนด ตลอดจนมหีลกัฐำนทำง

กำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง 

4.3 แนวปฏบิตัใินเรื่องกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง 

 “กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง” หมำยถงึ กำรใหค้วำมสนับสนุนแก่พรรคกำรเมอืง

ในรูปแบบต่ำงๆ ทัง้ในรูปแบบของกำรให้หรอืบรจิำคเงนิ สิง่ของ ของขวญั กำรเลี้ยงรบัรอง กำรบรจิำค 

หรอืให้กำรสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ ที่สำมำรถประเมนิมูลค่ำเป็นตวัเงนิได ้หรอืกำรให้ควำมช่วยเหลอื 
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ในทำงอ้อม เช่น กำรโฆษณำสนับสนุนพรรคกำรเมอืงตลอดจนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมอืงเพื่อ    

ใหไ้ดม้ำซึง่ควำมไดเ้ปรยีบในทำงธุรกจิกำรคำ้ 

 แนวปฎบิตั ิ

 บรษิัทวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ไม่ยุ่งเกี่ยวกบักิจกรรมทำงกำรเมอืง    และจะไม่กระท ำ

กจิกรรมใดๆ อนัมลีกัษณะหรอืวตัถุประสงค์มุ่งที่จะให้ควำมช่วยเหลอืหรอืเอื้อประโยชน์ใดๆ แก่พรรค

กำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึ่งหรอืแก่นกักำรเมอืงคนใดคนหน่ึง  

อย่ำงไรก็ตำมพนักงำนของบริษัท ย่อมมีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง

ภำยใต้บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญและกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง แต่กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืง

จะตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรมสีว่นร่วมทำงกำรเมอืง  

4.4 แนวปฏบิตัใินเรื่องกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

 “ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก” หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้กบัเจ้ำหน้ำที่ของรฐัอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรในลกัษณะของสนิน ้ำใจในรูปแบบต่ำงๆ ทัง้ที่จ่ำยในรูปของตวัเงนิและประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่    

ตัวเงิน เพื่อจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกระบวนกำรต่ำงๆ         

ทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทำงธุรกจิของบรษิทั ให้ด ำเนินไปได้อย่ำงรวดเร็วหรอืปรำศจำก   

ขอ้ตดิขดั  

 แนวปฏบิตั ิ

บรษิทัด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑข์ัน้ตอนต่ำงๆ ทีก่ฎหมำยก ำหนด 

และไม่มนีโยบำยจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกทีอ่ำจน ำไปสูก่ำรทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยเดด็ขำด 

4.5 แนวปฏบิตัใินเรื่องกำรจำ้งเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

 “เจำ้หน้ำทีข่องรฐั” หมำยถงึ ขำ้รำชกำรทุกประเภท ขำ้รำชกำรกำรเมอืง ผูด้ ำรงต ำแหน่ง

ในองคก์รอสิระตำมรฐัธรรมนูญ และใหร้วมถงึลูกจำ้งประจ ำและลูกจำ้งชัว่ครำวของหน่วยงำนภำครฐัดว้ย 

 “จำ้ง” หมำยถงึ กำรจำ้งแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
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 แนวปฏบิตั ิ

บรษิทัไม่มนีโยบำยจำ้งเจำ้หน้ำทีข่องรฐัเป็นพนกังำนของบรษิทั 

4.6 แนวปฏบิตัใินเรื่องทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นๆ 

 กรณีตำมข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.5 เป็นเพยีงแนวปฏิบตัิเฉพำะเรื่องเท่ำนัน้ แต่หำกพนักงำน  

พบเหน็กำรกระท ำอนัเป็นทุจรติคอรร์ปัชัน่ในเรื่องอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นแนวปฏบิตัฉิบบันี้ ขอใหพ้นักงำน

สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีฝ่่ำยทรพัยำกรมนุษยเ์พือ่กำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมต่อไป 

5. มำตรกำรตรวจพบกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่        

5.1 ผูท้ีร่อ้งเรยีน แจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บำะแส 

 พนักงำนของบรษิทั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั สำมำรถแจ้งร้องเรยีนเมื่อพบ

เห็นหรือมีเหตุอนัควรเชื่อว่ำมีกำรทุจริตคอร์รปัชัน่เกิดขึ้น หรือพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

นโยบำย แนวปฏบิตั ิระเบยีบขอ้ก ำหนด กฎหมำย กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณทำงธุรกจิหรอื

กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและป้องกันกำรกระท ำอันเป็นกำรทุจริต

คอรร์ปัชัน่ ตำมช่องทำงทีร่ะบุในขอ้ 5.2 

5.2 ช่องทำงกำรแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้มลูเบำะแส                   

ช่องทำงที ่1  สง่จดหมำยทำงไปรษณียห์รอืยื่นสง่โดยตรงทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัตำมทีอ่ยู่ดงัต่อไปนี้ 
 บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)      
 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพลก็ซ์ ห้องเลขท่ี 1701,1707-12 ชัน้ 17   
 เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

ช่องทำงที ่2  โทรศพัทแ์จง้ไดท้ีเ่ลขำนุกำรบรษิทั  
 หมายเลขโทรศพัท์ +662-207-4590 

ช่องทำงที ่3  แจง้ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ไปทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั     
 Email: corporatesecretary@sritranggroup.com 

ช่องทำงที ่4   แจง้ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) ไปที ่คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกนักำรทุจรติ
 ภำยในองคก์ร  
 Email: atcc@sritranggroup.com 

mailto:corporatesecretary@sritranggroup.com
mailto:atcc@sritranggroup.com
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5.3 กำรเกบ็รกัษำควำมลบั   

 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ที่แจ้งร้องเรียนและผู้ที่ให้ข้อมูลเบำะแสตำมข้อ 5.1 โดยสุจริต 

(“สุจรติ” หมำยถงึ กรณีที่ผู้ที่แจ้งร้องเรยีนหรอืให้ขอ้มูลเบำะแสนัน้เชื่อโดยสุจรติใจว่ำ  เรื่องที่ร้องเรยีน   

หรือแจ้งนัน้เป็นควำมจริง และไม่ได้กระท ำไปเพรำะมีเจตนำกลัน่แกล้ง ใส่ร้ำย หรือจงใจท ำให้               

ผู้ถูกกล่ำวหำต้องได้รบัควำมเสียหำย เสื่อมเสยีชื่อเสยีง หรอืเสยีประวตัิกำรท ำงำน) บรษิัท และผู้ที่

เกีย่วขอ้งจะเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีแ่จง้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หข้อ้มลูเบำะแสไวเ้ป็นควำมลบั   

5.4 กำรคุม้ครองพนกังำน     

 ในกรณีที่ (ก) ผู้ที่แจ้งร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบำะแสตำมข้อ 5.1 โดยสุจริต (“สุจริต” 

หมำยถงึ กรณีทีผู่ท้ีแ่จง้รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มูลเบำะแสนัน้เชื่อโดยสุจรติใจว่ำ เรื่องทีร่อ้งเรยีนหรอืแจง้นัน้

เป็นควำมจริง และไม่ได้กระท ำไปเพรำะมีเจตนำกลัน่แกล้ง ใส่ร้ำย หรือจง ใจท ำให้ผู้ถูกกล่ำวหำ        

ต้องได้รับควำมเสียหำย เสื่อมเสียชื่อเสียง  หรือเสียประวัติกำรท ำงำน) หรือ (ข) ผู้ที่ปฏิบัติตำม         

แนวปฏบิตัฉิบบันี้เป็นพนักงำนของบรษิทั พนักงำนผู้นัน้จะได้รบักำรคุ้มครองไม่ให้ได้รบัผลกระทบต่อ

หน้ำทีก่ำรงำนและควำมมัน่คงในกำรท ำงำนถงึแมว้่ำกำรกระท ำตำมขอ้ (ก) และ/หรอื (ข) นัน้  จะท ำให้

บรษิทั ไดร้บัควำมเสยีหำยหรอืสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิกต็ำม  

5.5 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีน  

(ก) ผูท้ีร่อ้งเรยีน แจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บำะแสตำมขอ้ 5.1  

(ข) หน่วยงำนทีด่แูลในเรื่องนี้โดยตรง ท ำหน้ำทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำน 

สอบสวน และพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิของเรื่องทีร่อ้งเรยีน และน ำเสนอผลกำรตรวจสอบ

ต่อ คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกนักำรทุจรติภำยในองคก์ร และด ำเนินกำรตำม

ขอ้ 5.6.2.1 และขอ้ 5.6.2.2 

(ค) ผูป้ระสำนงำน คอื เลขำนุกำรบรษิทั ซึง่เป็นผูม้หีน้ำทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน ประสำนงำน

กับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำม            

ข้อร้องเรียนและผลกำรพิจำรณำสอบสวน ในกรณีมีกำรแจ้งข้อร้องเรียน            

ตำมช่องทำงที่ 3 หรือช่องทำงที่ 4 ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 ให้ส่งส ำเนำรำยงำน        

ขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัทุกครัง้  
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(ง) ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของผูท้ีถู่กรอ้งเรยีน 

(จ) คณะกรรมกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริตภำยในองค์กร ท ำหน้ำที่ร ับเรื่อง

ร้องเรยีนและสนับสนุนกำรสอบสวนหำข้อเท็จจรงิของหน่วยงำนที่ดูแลในเรื่องนี้

โดยตรง 

(ฉ) ผูด้แูลเรื่องระเบยีบวนิยั ไดแ้ก่ ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์ซึง่จะดแูลเรื่องรอ้งเรยีนร่วมกบั

ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของผูท้ีถู่กรอ้งเรยีน   

(ช) กรรมกำรผู้จดักำร (Chief Executive Officer - CEO) ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชำสูงสุด

ของกลุ่มบรษิทัศรตีรงั 

5.6 ขัน้ตอนด ำเนินกำร         

5.6.1 กำรรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้ก ำหนดกำรด ำเนินกำรแก่ผูร้อ้งเรยีน 

เมื่อมกีำรแจ้งข้อร้องเรยีนผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรยีนต้องจดัท ำรำยงำนเรื่อง

ร้องเรียนซึ่งในรำยงำนต้องระบุข้อเท็จจริง เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน วันที่ร ับเรื่อง

ร้องเรยีน บุคคลหรอืเหตุกำรณ์ที่ร้องเรยีน และขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทัง้

ก ำหนดวนัเพื่อทีจ่ะแจง้ควำมคบืหน้ำใหแ้ก่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนทรำบ ซึ่งหำกเรื่อง

ทีร่อ้งเรยีนนัน้มผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทั อย่ำงรำ้ยแรงใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเริม่

ด ำเนินกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ภำยใน 3 วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัทรำบเรื่องรอ้งเรยีน 

สว่นในกรณีอื่นๆ ใหเ้ริม่ด ำเนินกำรสบืสวนขอ้เท็จจรงิภำยใน 7 วนันบัจำกวนัทีไ่ด้

รบัทรำบเรื่องรอ้งเรยีน 

5.6.2 กำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ   

5.6.2.1  เมื่อหน่วยงำนที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงได้ด ำเนินกำรสบืสวนขอ้เท็จจรงิ

เบื้องต้นแล้วพบว่ำขอ้ร้องเรยีนดงักล่ำวเป็นควำมจรงิ ก็ให้ด ำเนินกำร

ดงัต่อไปนี้ 

(ก) พิจำรณำลงโทษทำงวนิัยต่อพนักงำนที่กระท ำควำมผิดตำม

ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  
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(ข) พจิำรณำด ำเนินกำรทำงกฎหมำย หำกพบว่ำกำรกระท ำผิด

ตำมขอ้รอ้งเรยีนนัน้เกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำผดิกฎหมำยและท ำ

ใหบ้รษิทัไดร้บัควำมเสยีหำย  

 หลัง จ ำกกำรด ำ เ นิ นก ำรต ำมข้อ  ( ก )  แล ะ /ห รือ  ( ข )                     

ผู้ประสำนงำนเรื่องร้องเรยีนจะส่งผลกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

กำรลงโทษทำงวินัย กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย และ/หรือ 

กำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งให้กบักรรมกำรผู้จดักำร โดย

ส่งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ เพื่อพจิำรณำสัง่กำรเป็น

กรณีๆ ไป  

5.6.2.2 เมื่อหน่วยงำนที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงได้ด ำเนินกำรสบืสวนขอ้เท็จจรงิ

เบื้องต้นแล้วพบว่ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง ก็ให้

ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ดูแลเรื่องร้องเรยีนเสนอผู้บงัคบับัญชำล ำดบัเหนือขึ้นไป 1 

ขัน้ เพือ่ขอยุตกิำรด ำเนินกำรตำมเรื่องรอ้งเรยีน 

(ข) ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งส ำเนำเรื่องให้ผู้ประสำนงำนเรื่อง

รอ้งเรยีนเพือ่ทรำบต่อไป   

5.6.2.3 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีตำมข้อ 5.6.2.2 นัน้ แม้ว่ำบรษิัท จะได้ยุติกำร

ด ำเนินกำรตำมขอ้รอ้งเรยีนไปแลว้กต็ำม หำกปรำกฏพยำนหลกัฐำนใน

ภำยหลงัว่ำขอ้รอ้งเรยีนดงักล่ำวอำจมมีลูควำมจรงิ บรษิทั อำจพจิำรณำ

ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนพเิศษขึ้นมำเพื่อสอบสวนเรื่องดงักล่ำวอกีก็

ไดซ้ึ่งในกรณีดงักล่ำวใหน้ ำขอ้ 5.6.2.1 หรอื ขอ้ 5.6.2.2 มำปรบัใชโ้ดย

อนุโลม 
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5.6.3  กำรแจง้ผลด ำเนินกำรและรำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรยีน     

 เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 5.6.2.1 หรือข้อ 5.6.2.2 แล้ว ผู้ประสำนงำน   

เรื่องรอ้งเรยีนจะแจง้ผลด ำเนินกำรใหผู้แ้จง้รอ้งเรยีนทรำบ และบนัทกึรำยละเอยีด

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนโดยสรุปเป็น “รำยงำนข้อร้องเรยีน” เพื่อ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้สรุปไว้ในรำยงำน

ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั       

5.6.4  กำรรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติ         

กำรแจง้รอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มูลเบำะแสใดๆ ทีไ่ม่เป็นควำมจรงิซึ่งหำกพสิูจน์ได้ว่ำ

ไม่ใช่เป็นกำรกระท ำโดยสุจรติ พนักงำนผู้แจ้งร้องเรยีนโดยไม่สุจรติจะต้องถูก

ลงโทษทำงวนิยัตำมขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทั และอำจถูกด ำเนินคดี

ตำมกฎหมำยหำกบรษิทัไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรกระท ำดงักล่ำว  

6. วนิยัในกำรท ำงำน        

นโยบำยและแนวปฏบิตัเิรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นี้  ถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิัยในกำร

ท ำงำน ดงันัน้ หำกพนักงำนผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำม บรษิทัจะด ำเนินกำรพจิำรณำลงโทษทำงวนิัย

ตำมขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทัต่อไป 

7. กำรบรหิำรงำนบุคคล 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นี้ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของหลกัเกณฑใ์นกำรบรหิำรงำนบุคคล

ทัง้ในเรื่องกำรสรรหำกคดัเลอืกพนกังำน กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรก ำหนดค่ำตอบแทน กำร

เลื่อนต ำแหน่ง และกำรเลกิจำ้ง ดงันัน้ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัจะต้องสื่อสำร และชี้แจงท ำควำมเขำ้ใจกบั

พนกังำน และดแูลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบัน้ี ใหเ้ป็นไปอย่ำงครบถว้น และมปีระสทิธภิำพ 

8. กำรอบรมและกำรสือ่สำร          

8.1 บริษัทจะจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  ในกำร

ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และจดัใหม้กีำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องใหก้บัพนักงำนของบรษิทั 

เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่องนี้และสำมำรถน ำไปปฏบิตัใิชไ้ดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  
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8.2 พนกังำนของบรษิทั จะไดร้บัแจง้ถงึนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ 

และระบบอินทรำเน็ตของบรษิัท ซึ่งอำจจะมกีำรปรบัปรุงแก้ไขแนวปฏิบตัิดงักล่ำวเป็น

ระยะๆ ตำมทีบ่รษิทัเหน็สมควรโดยจะแจง้ใหพ้นกังำนทรำบทุกครัง้ทีม่กีำรปรบัปรุงแกไ้ข 

8.3 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้ทรำบถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติ

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้อย่ำง

เคร่งครดั 

 

ประกำศ ณ วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
   
                       
 
      ลงชื่อ...............................................................                           
                (ดร. ไวยวุฒ ิ สนิเจรญิกุล) 
                                    ประธำนกรรมกำร 

ทบทวนครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2564 


